6. april 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 28. Marts IDA 2014 kl 10.00 – 13.00
Til stede
Ole Hamberg
Henriette Ytting
Birgit Larsen
Niels Kristian Aagaard
Afbud
Flemming Bendtsen
Per Ejstrud
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst og godkendelse af referat
Meddelelser
Fælles møde med DKS, emner til discussion.
European Medical Journal Proposal of Media Partnership
Høring vedr. revision af Sundhedsstyrelsens målepunkter for private gastroenterologiske/hepatologiske
behandlingssteder
6. Global hepatitis survey
7. Årsmøde – status
8. Transport økonomi
9. Møde med formændene M/K for følgende udvalg:
a. Guidelineudvalg, Anette Mertz Nielsen
b. Uddannelsesudvalg, Ida Vind
c. Databaseudvalg, Niels Thorsgaard
10. Evt

Ad 1
Kommentarer til referat
Angående net-betaling. Torben Nathan og Lars Vinter-Jensen er i kontakt angående sagen. Der er
enighed om målrettet at søge betalingssystemet etableret før årsmødet.
Overflytning af midler fra endoskopiudvalget skal sikres som anført i tidligere referat.
Ad 2
Henriette Ytting vælges som suppleant til DSIM.
Ad 3
Emner:
De fælles udvalg.
Ad 4
Sagen drøftes. DSGH har ikke interesse i det foreslåede samarbejde.
Ad 5
Forslagene fremsendt af SST gennemgås slavisk. Der vedtages en række ændringsforslag som
Henriteet Ytting har noteret og vil formulere til et høringssvar som fremsendes til SST.
Ad 6
DSGH har ikke input til survey.
Ad 7
Henriette Ytting fremsender snarest program for årsmødet. Det blev vedtaget at etablere et punkt
hvorunder opdaterede guidelines præsenteres.
Ad 8
Torben Nathan vil i egenskab af kommende kassere kvalificere debatten angående transport
økonomi. Punktet udsættes til næste møde.
Ad 9
Spørgsmål fra Ole Hamberg til de tre udvalgsformænd:
Hvad sker der aktuelt i udvalget?
Kan DSGH bidrage yderligere?
Er udvalget hensigtsmæssigt sammensat?
Uddannelsesudvalget
Målbeskrivelsen med kurser er sendt til SST.
Delkursusledere er udpeget. Heriblandt er ingen kvinder hvilket kan virke påfaldende. Der er
enighed om at de udpegede er særdeles kvalificerede.
Overvejelser om hvorledes kursister skal evalueres.
(Til næste bestyrelsesmøde overveje diskussion om UL kravspecifikationer. Evt invitere Lasse
Bremholm til et oplæg desangående).
Måske bør der etableres et udvalg til drøftelse af sagen, hvor også medlemmerne fra
uddannelsesudvalget med fordel kan deltage.
Aktuelle medlemmer:
Ida Vind (formand M/K)
Jens Fredrik Dahlerup
Erika Belard
Henrietter Ytting
Lars Vinter-Jensen (europæiske kontakt)

Mark Ainsworth
Lone Klinge
Peter Bytzer
Anette Mertz Nielsen
Guidelineudvalget
Guideline udvalget kunne fungere mere hensigtsmæssigt uden kirurgisk deltagelse.
Punkt til fællesmødet med DKS.
Forslag:
Drøftelse af guideline up-date ved årsmødet. Ændringer i guidelines i forbindelse med opdatering,
summeres på hjemmesiden.
Det aftales at der kan arbejdes videre med sekretær støtte til udvalget. Anette Mertz vil overveje
mulige emner.
Der ønskes flere medlemmer. Det aftales at forespørge om overlæge Jesper Bach Hansen er
interesseret i at deltage i udvalget.
Det aftales at søge penge i SST til drift af guideline udvalget.
Aktuelle medlemmer:
Anette Mertz Nielsen (formand M/K)
Henrik Jørgensen
Knud Thygesen Nielsen
Torben Nathan
Troels Havelund
Pål Vara
Databaseudvalg
Formanden redegjorde for historikken omkring udvalget.
Det er målsætningen for databasen, at data kan anvendes til:
• Videnskabelig erkendelse
• Vurdering af klinisk kvalitet
• Støtte for kliniske beslutninger
Der er specifikke krav til strukturen og data skal kunne høstes i LPR.
I arbejdet har man søgt inspiration i eksisterende databaser.
Topika er eneste eksisterende database platform som kan kommunikere med LPR.
Status:
Der er tale om en landsdækken database. Det tekniske system er fastlagt, kliniske indices er
formuleret. Initialt registreres kun biologisk behandling, prævalente og incidente, men tanken er at
udbygge databasen til også at omfatte andre behandlinger. Det vil kræve en database ansvarlig på
alle afdelinger.
Ny ansøgning 20. April til regionerne (RKKP) med henblik på finansiering af databasedriften.
Aktuelle medlemmer:
Niels Thorsgaard (formand)
Bent Jacobsen
Jens Kjeldsen
Inge Nordgaard Lassen
Lisbet Ambrosius Christensen
Ida Vind

